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En estos ays, estand el Sol en Aries, sera señor del ari Marte
en lo signe Leo casa del Sol. Denota que el ail sera estèril. El
ivern fred y aigós, ab grans vents que arrancaran abres, al mitj
temperad, â la fi fred. La primavera plujosa y lo matex el estiu
se secaran las fonts y los pastos â través. El otoño inclina â ser
calent y malaltías de catarros, y per axõ convé menjar poc pa y
beurer molt de vi. La oliva sera bona y el bestiar anirà â través.
En dit ari per trobarse Saturno en la setena casa, denota guerras
y morts de soldats: el matex Saturno conjunt ab  Vênus denota
mort de una gran señora, y la Lluna conjunta ab el cap del Dra-
gó, mort de hornos de estimació i dafis  â los fruits, y conjunta
ab Marte denota grans terremotos y mort de príncep. En dit ail
morirà el emperador, y qui sera emperador ha de ser rey de Es-
paña.
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

Dos Eiltians dei bd. Pemi egoi sorteig
IN(Ei 	 a Portocolorn

cifitckgda dais Reis

Dos dècims del primer premi de
la loteria d'«El Niño», premiats amb
24 milions de pessetes, han portat la
sort a dues (ojnés) persones* Por-
tocolom.

El senador Simó Pere Barceló
Vadell, en data del passat dia 2 de
desembre, presenta sengles esme-
nes als Pressupostos Generals de
l'Estat, una relativa a la futura Re-
sidència de la Tercera Edat de Fe-
lanitx, pel projecte de la qual
demana el Sr. Barceló la dotació
adequada dins l'any 1992 per tal
d'accelerar la seva realització, do-
nada la necessitat social i la manca

Al voltant d'unes 80 persones fo-
ren les que seguiren el II Seminari
de Violeria, que sota el patrocini de
la Conselleria de Comerç i Indústria
i l'Ajuntament de Felanitx, organit-
zà conjuntament el Centre Cultural
de Felanitx, l'Associació de Violers
de les 111es Balears i la Societat Ma-
llorquina de la Guitarra.

Quatre vetllades on unes persones
especialitzades, donaren unes confe-
rències entorn a temes relacionats
amb la guitarra: Antonio Morales,
Josep Sbert, Agustí Aguiló i Xavier

A l'hora de redactar aquesta infor-
mació —dimarts a vespre—, ja pas-
sava de 3.500 el nombre de visitants
a l'exposició d'escultures de Jaume
Mir. Aquest nombre supera amb es-
creix qualsevol altra exposició cele-
brada a la Casa de Cultura des de
la seva creació i constatam amb sa-
tisfacció com l'esforç que ha supo-
sat el seu muntatge s'ha vist com-
pensat per la bona acollida dels fe-
lanitxers .

Precisament el passat cap de set-
mana la mostra fou incrementada
amb tres magnifiques estatuetes d'i-

de mitjans alternatitiS a la zona.
L'altra esmena es referia al colle-

gi «Joan Capó», també en el sentit
de dotar adequadament i suficient
la seva construcció, en ordre a la
necessitat inajornable que suposa
pel sector educatiu felanitxer.

L e s inversions previstes p e r
aquestes dues obres són, en princi-
pi, de l'ordre dels 500 i 290 milions
de pessetes respectivament.

Carbonell.
Uns concerts completaren les ex-

posicions, un de guitarra a càrrec de
Pere Fiol, un de violí i guitarra a
càrrec de Carlos Sanguino i Josep
Sbert, un del «Quintet de corda» i
el darrer dia una demostració musi-
cal molt didàctica a cura del grup
de músics de S'Estol d'Es Gerricó.

Creim que s'ha saldat molt positi-
vament aquest II Seminari de Vio-
leria, i que val la pena de donar-li
continuitat en anys a venir.

vori —representant sengles foners-
i amb un altre relleu pertanyent
també a la magnífica sèrie de la po-
blació prehistòrica de Mallorca.

L'interès per aquesta exposició
no decau i el públic segueix desfi-
lant sense presses, —cal visitar-la
lentament— cobejós de dur-se'n
dins la retina tota la bellesa i fan-
tasia que aquest artista prodigiós
sap imprimir a la matèria.

La mostra restara muntada • una
setmana més encara, fins el diu-
=wage dia 1.9 a. vespre.

Sembla que per tots els nuclis ur-
bans del nostre terme la cavalcada
dels Reis resulta força huida. A
Portocolom, l'arribada amb vaixell
fou particularment brillant ja que la
bonança i una acurada organització
hi contribuiren. La Banda de Mú-
sica de Felanitx també hi posh la
seva nota festiva.

A Felanitx també hem de valorar
molt l'organització i tota vegada que
resta sota la direcció de Sebastià
Rigo, que ja en tingué cura l'any pas-
sat, n'hem de destacar les millores i
la correcció de detalls.

Les carrosses reials foren molt ar-
tístiques i el pas de la comitiva, tant
per la plaça de Sa Font —on els

_  Màgics adoraren el Nin Jesus en el
betlem vivent del Replà—, com per
l'Ajuntament, va discórrer amb dig-
nitat. Obria el seguici la banda de
tambors d'En Simonet j a l'Ajunta-

ment la Banda de Música donà
lleu a l'esdeveniment. El batle
na la benvinguda a Ses Majestats i
aquestes es dirigiren —com pogue-
ren— a la població congregada mas-
sivament als voltants de la Sala,

El Centre Cultural
de relanitx s'ad-
herí a la Platafor-
nia 	per
l'Autogovern

En data de 6 de novembre, el
'Centre Cultural de Felanitx acordà
en junta directiva i per unanimitat,
adherir-se a la Plataforma Cívica
per l'Autogovern.

dons d'Andratx, Sineu, Calvià i San-
ta Ponça.

Dos esquits però d'aquest sucu-
lent pastis de Reis, de 8.000 milions
iCom sabeu el número que obtin- mig de pessetes, han arribat sorto-

gué el primer premi, el 22.947, fop sament a Portocolom, deixant'
distribuit íntegrament per l'adminis- 48 milions, una quantitat que al cos-
tració n.o 8 (Plaça de la Reina) de tat de tot el caramull repartit sem-
Ciutat i el repartiment de milions bla poc, però que no deixa de ser
aglapí a mês de Palma, les pobla- una bona espipellada.
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El seriador Siond P. Barceló presentà does esmenes
ais Pressupostos Generals relatives a Felanitx

Seminari de Violeria

L'exposició de J. Mir bat el rècod de visitants
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

. ,	 ,ur,11-114^17.:";.d.

Miguel Gomila Maim()
mori a Palma, el dia 7 de gener de 1992, a l'edat de 74 anys,

havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva esposa Miquela Adrover Barceló; fill Bartomeu; fi lia politica Francisca Brunet;
nets Miquela i Miguel Joan; gentians, Barbara, Ponç i Bartomeu; germans polities, nebots, eosins i
els altres parents vos dernanen que volgueu encomanar la seva anima a Den.

Casa mortuòria: C. de la Mar. 18

FELAN1TX

SANTORAL

Dis. 11 St. Marti
Diu.. 12 St. Arcadi
Dill. 13 St. Hilari
Dim. 14 St. Fèlix de Nola
Dim. 15 St. Remigi
Dij. 16 St. Honorat
Div. 17 St. Antoni, abat

LLUNA

Quart creixent dia 13

COMUNICACIONS
AU'r0CaRS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6,45 (excepte dissabtes), £,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
tit's, a les 8, 14 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
dill: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dlssabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN

Dissabte 	 Miquel-Nadal
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Amparo Trueba
Dimarts: 	 Cat. Ticoulat
Dimecres: 	 Francesc Pifia
Dijous: 	 Gaya-Melis
Divendres: 	 Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERtS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 • 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

LES FESTES LOCALS

A la darrera reunió plenaria cele-
brada per la Corporació el passat 30
de desembre va esser aprovat el ca-
lendari de les festes locals que re-
produïm a continuació:

A Felanitx seran festius el 20 de
juliol, festa de Santa Margalida i el

Associaciú Musical
Banda de Música
de Felanitx

Davant les errades informacions
aparegudes a diversos mitjans
de comunicació de l'Illa, respecte a
la subvenció que destina l'Ajunta-
ment de Felanitx a la Banda de Mti
sica volem manifestar:

ler. La Banda de Música de Fe-
lanitx no té caracter municipal,

Concepte
Adquisició d'instruments
Uniformes
Local d'Assaig
Director
Músics (56)

TOTALS

4rt. La Banda dc Música ha con-
tinuat realitzant les actuacions pre-

28 d'agost, festa de Sant Agustí.
A Portocolom, el 16 de juliol, fes-

ta de la Mare de Deu del Carme i el
28 d'agost.

A Cas Concos, el 10 de setembre,
festa de Sant Nicolau i el 28 d'agost.

A S'llorta, el 17 de gener, festa
de Sant Antoni i el dia 8 de juny.

sinó que es una associació cultural,
artística, no lucrativa, amb Estatuts
propis conseqüents amb la klei
d'Associacions 191/1964 de 24 de
desembre de 1964 i disposicions que
Ia complementen.

2n. La Banda de Música no rep
directament cap tipus de subvenció
de l'Ajuntament. El suport econ&
tnic el rep del Patronat Local de
Música qui rep subvenció de l'Ajun-
tament.

3er. La Banda de Música de Fe-
lanitx tenia pressupostat pel seu
funcionament durant l'any 1991 les
següents quantitats:

Presupostat 	 Cobrat
	500.000	 0

	

300.000	 0

	

60.000	 60.000

	

900.000	 600.000
1.500.000

3.260.000	 660.000 Ptes.

vistes durant aquest any 1991 amb
el dubte de si rebran o no el total

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda CBR 600

Derbi - FDS
- Yamaha RD 350
—Yamaha XT 600
— Mobilettes
— Morini Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

de lo pressupostat.
5é. La Banda, dels seus recursos

propis (actuacions fora poble) i
amb les subvencions rebudes del
Conseil Insular de Mallorca (350.000
Pies.) i de la Conselleria de Cultura
(125.000 Ptes.) ha adquirit un flau-...
tt, un obóe i una bateria.

6C. Si treis comptes els 16 mi-
lions de que parlen les informa-
cions que es donaven a la «BANDA
MUNICIPAL» antes, ens són un pm:
llunyans.

7e. En quant al funcionament de
l'Escola de Música hem de dir que
amb un plantell de 10 professors te-
nia pressupostat per l'any 1991 un
total de 6.667.600 Ptes.

Els professors fa sis (6) mesos
que no han cobrat i lo més gros i
mal d'entendre es que continuen
fent classes.

No tenim noticies de que la Coral
de Felanitx hagi rebut res tampoc.

8é. Quant als 9 milions que se-
gons la informació es dedicaren a
la «Banda Municipal ahora» i que
suposam són el muntant total des-
tinat al Patronat Local de Música,
ens fa dubtar de que siguin sufi-
cients per desenvolupar les seves
activitats. Per tant ens clemanam.
No se celebrara la -Setmana de , Mú-
sica? Tancarà les portes l'Escola de
Música? Deixercm de sentir la Ban-
da sonar, o la Coral de cantar?

Ajuntament de Felanitx
SA RUA 92

Per Ia present es convida a tots els grups i comparses que
tenguin la intenció de participar a la desfilada de Sa Rua 92, que
tendra Hoc a Felanitx el dia 29 de febrer, a que enviin una repre-
sentació a la reunió que se celebrara a la Sala d'actes de la Casa
de Cultura, el proper dia 14, a les 9,30 del vespre, per tractar de
l'organització de la festa i constituir una comissió.

Felanitx, 7 de gener del 1992
El Regidor Delegat de Festes
Joan Caldentey Viñas . -
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CALA
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL N1AR

LOCAL cLimArrizikix)

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

RESTAURANTE
Esmeralda

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Gimp° Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera,	 'I'd. 827265

FELANITX

LA FESTA DE SANT ANTONI

MMIMIMM.101.040	

Centres 	 d'ensenyament
juvenils:

i	 entitats

Ir. 	13.500	 ptes. • 6e. 6.000 >>
2n.	 12.000	 » 5e. 7.000
3r.	 11.000	 » 4t. 9.000

Animals sols:
Ir.	 5.000 ptes.
2n.	 4.000	 » 5e. 2.000
3r.	 3.000	 » 6e. 1.500
4t.	 3.000	 » 7&.!. 1.000

A Cas Concos
Avui dissabte dia 11, a les 21 ho-

res, a Cas Concos d'Es Cavalier,
s'encendra un gran FOGUERO DE
SANT ANTONI, on tothom podrà
torrar. Hi haura pa, Ilangonissa,
panxeta i sangria de franc per a
tothom fins que s'acabara.

A continuació, BALL DE PAGES,
animat pels grups S'ESTOL D'ES
GERRICO i S'ESTOL D'ES PICOT.

Derna diumenge, a les II ciel ma-
ti, BENETDES, amb els següents
premis per a les carrosses:

1r, 12.000 pies. 4t. 5.000
2n. 10.000 » 5e. 3.000
3r. 7.000 » 6e. 2.000 0

Organitza la festa l'Associació de
Veïns del Cavalier sota el patrocini
cie l'Ajuntament de Felanitx.

En Es Carritx6
Ir. Centenari de l'Església

Organitzades per l'Associació de
Veins i patrocinades per l'Ajunta-
ment cie Felanitx i el Conseil Insu-
lar de Mallorca.

- Dijous 16 de gener, a les 8 del
vespre cercavila per la Banda de Mú-
sica de Felanitx. A continuació gran
fogueró. Hi haura torrada de franc
(pa, llangonissa, panxcta, botifarró
sangria fins que s'acabarà).

Durant el fogueró hi haura ball de
bot per tothom amb l'actuació dels
grups: S'ESTOL D'ES GERRICO
(subvencionat per «SA NOSTRA»), i
S'ESTOL DES PICOT (subvencionat
per la «CAIXA RURAL))).

Durant el ball es rifara una porce-
11a, ensaïmades i xampany.

A les 21'30 presentació del n.° 44
de la collecció «Coses Nostres»,
«Cançoneret carritxoner».

- Divendres 17, dia de Sant Anto-
ni, a les 11 del mati. Missa concele-
brada en honor del Sant Patró. La
presidira el Rvdm. Sr. Bisbe de Ma-
llorca Dr. D. Teocior Obeda Grama-
ge. Hi haura oferta. Durant la Missa
cantara el Cor de S'IIORTA.

A les 3'30 les tradicionals beneï-
des. Hi haura els segiients premis
per aquelles carrosses que a criteri
del jurat ho meresquin:

Ir. 25.000 pts. (obsequi de Fiat).
2n. 22.000 »
'3r. 20.000 »	 8e. 9.000 »
4t. 19.000 »	 9L!. 8.000 »
5e. 15.000 »	 10e. 7.000 »
6. 12.000 »	 Ile. 6.000 »
7e. 10.000 1) 12e. 5.000 »

El jurat - estarà format per una
persona de cada poble on hi hagui
carroses. El terna serit lliure.

- Dissabte dia 18, a les 10 hores
1:‘ Cursa Popular Es Carritx6; les
inscripcions s'efectuaran a la ma-
teixa sortida mitja hora abans, hi
haura les categories següents:

1.» Menors de 10 anys. Femeni
500 mts. 3 TROFEUS.

2.a Menors de 10 anys. Masculi
500 mts. 3 TROFEUS.

3.a D'Il a 14 anys. Femení 2.000
nits. 3 TROFEUS.

4.° D'Il a 14 anys. Masculi 2.000
mts. 3 TROFEUS.

5.° De 15 a 19 anys. Masculí
5.000 mts. 3 TROFEUS.

6." De mes de 15 anys. Femení
4.000 mts. 3 TROFEUS.

7.a De 20 a 39 anys. Masculi
8.000 mts. Ir. Una porcella, 2n. mit-
ja porcella, 3r. i 4 1 . 1/4 de porcella.

8.• De 40 a 49 anys. Maseuli
6.060 mts. Ir. Una porcella, 2n. mit-
ja pot -cella, 3r. i 4t. 1/4 de porcella.

9." Mes de 50 anys. Masculí 6.000
nits. Ir. Una porcella, 2n. mitja por-
cilia, 3r. i 4 1 . 1/4 de porcella.

Els classificats entre el 4t. i el 9e.
floc, tendran una medalla.

Ili !liana un Ir. Premi local a to-
tes les categories (d'Es Carritx6).

Al final, hi haura una prova de
100 mis. per invitació.

Despré3 foguerú amb sal, vi, Ili-
mona i preben.

NOTA: Les distancies són aproxi-
mades.

A les 3,30 «Ginkana» de bicicletes
i carreres de sac (local).

A les 8,30 del vespre, organitzada
per l'Associació cie la 3 • a Edat, Mis-
sa solemne en sufragi dels difunts.
Cantara la Coral cie Felanitx, (diri-
gida per Jaume Estelrich).

Diumenge dia 19: Bulla carritxo-
nera, organitzada per l'Associació
de la 3.a Edat.

L'Associació de Veins vos convida
a tots a les seves festes per disfru-
tar d'elles, participant-hi enguany
més que mai amb motiu del Cente-
nari de la construcció cie l'església.

Molts d'anys.

A Felanitx
A Felanitx, un any més ja en

fa desset-, la Creuada dc l'Amor
Divi tendra cura de les BENEMES
de Sant Antoni, una manifestació
popular que anys enrera va sofrir
els seus altibaixos però que actual-
ment, gracies a l'interès d'aquesta
associació, va molt polenta i manté
un alt poder de convocatória.

Les BENEIDES seran cl diumen-
ge dia 19, de manera que el logue-
ró tindrà lloc el dia abans, dissab-
te dia 18, com es tradicional, a la
plaça de Sa Font. Es calara foc a
les 8,30 del vespre i les persones
que no en duguin, podran adquirir
pa i porquim per torrar a una tau-
la que muntaran els alumnes del
collegi de St. Alfons per recaptar
fons pel viatge d'estudis. La firma
TREVIN regalara el vi i animarà el
ball l'agrupació TALL DE VERMA-
DORS de Binissalem, (per gentilesa
de 1:t Caixa de Pensions «ht Caixa»
l'Ecsola de Ball ciel conegi de Sant
Alfons.

Les I3ENEiDES scran cl sendema
diumenge, a les 3,30 del capvespre.
Els participants s'hauran crinscriu-
re mitja hora abans al Cafe de Can
Falia de la plaga cle les Palmeres,
on quedaran concentrats. Les car-
rosses i els animals sols faran dues
voltes, mentre que els centres d'en-
senyarnent i entitats juvenils només
en faran una.

S'han establert els premis se-
güents

Carrosses:
Ir. 	 18.000 ptcs.
2n. 14.000	 »	 4t.	 8.000
3 1- .	 10.000	 »	 5e.	 7.000

Hiper Felanitx obsequiara tots els
ruins i Hines participants amb una
Ilepolia.

Mentre cl jurat deliberi, a la ma-
teixa plaça de Sa Font actuaran els
alumnes de l'Escola de Ball de Sant
Alfons i els de l'Escola de Ball de
Felanitx. L'entrega dc premis es farà
UI! COp acabada la deliberació del
jurat.

La festa csta patrocinada per l'A-
juntament de Felanitx.

A Son Valls
Les festes de Sant Antoni se cele-

braran els dies 18 i 19, sota l'organit-
zació del Centre Cultural i el patro-
cini de l'Ajuntament i d'altres enti-
tats particulars.

Dissabte dia 18, a les 20 h., s'en-
ccndra el FOGUERO on tothom po-
cira torrar. Hi haura pa pages, Ilan-
gonissa j botifarrons de franc i vi
donat per Trevin.

Tot seguit començarà una vetlla-
da de BALL DE BOT, amenitzada
pels grups S'ESTOL DES PICOT i
RAIGUERS de Binissalem. Es rifara
una porcell donada per Miguel
Martinez i un pollastre donat per
Miguel G.

Diumenge dia 19, a les 11'15 h.,
MISSA i seguidament BENEIDES.
Totes les carrosses tendran premi.

EI 'Bra ðel CEfitenari
d'Es Carritxti

Amb motiu del centenari de la
construcció de l'esglesia d'Es Car-
ritx6, s'ha eclitat un llibre -amb cl
patrocini dc l'Ajuntarnent i del Con-
sell Insular- en cl qual es recullen
les dades i dates mes importants
d'aquesta rumba.

Illustrat amb nombroses fotogra-
fies en color, a les 67 pagines, alter-
nen tins escrits del vicari Mn. Anto-
ni Fiol alusiu al centenari, amb
unes notes històriques de Mn. Pere
Xamena, els Goigs de Sant Antoni
de Joan Maimó (música de Miguel
Manresa) i un grapat de glosats re-
ferents a esdeveniments diversos.

A les planes centrals hi figura cl
programa de Ics testes de Sant An-
toni d'enguany, durant les quals se
celebrara el centenari.

El llibre ha estat editat a Gràfi-
ques Llopis i la coberta porta un di-
buix dc Miguel Riera.

El fogueró del Camp
d'Esports

El tradicional fogueró de Sant
Antoni del Camp Municipal d'Es-
portts esta previst que se celebri el
divendres dia 17.

Començarà a les 8 del vespre i al
Ilarg de la vetllada hi haura ball de
bot i de saló.

Per a la torrada hi haura pa pa-
ges de franc fins que s'acabi i Ilan-
gonissa pel qui vulgui comprar-ne.

Tots hi sou convidats.
En cas de que plogués, s'ajorna-

ria pet sendema dissabte.
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Naixements: Nines 77
Nins 70 Total 147

Matrimonis: Cananics 69
Civils 15 Total 	 84

Defuncions: Dones 53
Homes 77 Total 130

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Matrimonis 56
Baptismes: Nines 43

Nins 51 Total 	 94
Defuncions: Dones 63

Homes 73 Total 136
Capi•••••..

PARROQUIA DE CAS CONCOS
Matrimonis: 3
Baptismes: Nines 7

Nins 6 . Total 13
Defuncions: Dones 8

Homes 8 Total 16
PARROQUIA DE S'HORTA

Matrimonis: 4
Baptismes: Nines 2

Nins 11 Total 13
Defuncions: Dones 3

Homes 3 Total 6

4 	 FELANITX

Es clausurà el 756 Aniver-
sari de Sa Recreativa

Dissabte passat, a Sa Recreativa,
la Coral de Felanitx dirigida per
Jaume Estelrich, va donar un con-
cert amb motiu de la clausura dels
actes commemoratius del 75è ani-
versari de la fundació de l'entitat.

Va obrir l'acte el president Bar-
tomeu Estelrich, qui va oferir un re-
sum ciels actes realitzats durant
aquest any jubilar i va presentar la
Coral de Felanitx amb una exposi-
ció de lo més important que ha fet
aquesta agrupació d'ençà de la seva
fundació l'any 1975.

Al final, el President féu entrega
a la Coral .i al Batle de Felanitx d'un
record, en agraïment de la collabo-
rack) rebuda de l'Ajuntament amb
motiu dels actes del 75è aniversari
de l'entitat.

Concert per la Coral Juvenil i la
Coral de Felanitx - •

Dins el cicle musical de Nadal, el
Patronat Local de Música ens ofe-
rira demà diumenge, a les 8 del ves-
pre, a l'església parroquial de Sant
Miguel, un concert a càrrec de la
Coral Juvenil .de Felanitx i la Coral
de Felanitx. Ambdues corals inter-
vendran a la missa vespertina i des-
prés interpretaran un suggestiu pro-
grama.

Conferência d'Oaofre Vaguer 30-
bre l'origen de Colom

El proper dimecres dia 15, a les
9'30 del vespre, a. la Casa de Cultu-
ra, i presentat pel Centre Cultural,
el nostre paisà Onofre Vaguer Ben-
nassar, doctor en Història, pronun-
ciara una conferència sobre el tema
«On va néixer Cristòfol Colom?».

Onofre Vaguer Os l'autor d'un l li-
bre aparegut recentment dins la col-
lecció «El calaix d'El Tall», titulat
«¿Dónde nació Cristóbal Colón?», i
en aquesta conversa suposam que
exposarà les seves recerques histò-
riques arran d'aquesta tan contro-
vertida qüestió.

Associació de la Tercera F.dr.t de
Portocolom

GRAN FOGUERO
Amb motiu cle la tradicional Fes-

ta de Sant Antoni, l'Associaciú de la
3. a Eclat de Porto Colom, te projec-
tat encendre un grandiós fogueró,
just darrera el Local Social i amb
aquest programa:

Dissabte dia 18 de gener, a les 17
bores, se calara foc al fogueró i co-
mençar la festa, amb la participa-
ció del «Grup S'Algar Airós», i a
continuació ball.

Sc servira pa i sangria gratis. La
llangonissa i botifarrons es podran
adquirir aIlù mateix. Se farà el sor-
teig d'una porcella mitjançant l'ad-
quisició cle billets.

Nota: Si per pluja o altres motius
justificats s'hagués de suspendre,
aquests actes es farien el dia 25.

LA COMISSIO

Col.legi de Sant Alfons
El Claustre de Professors d'a-

quest collegi, en data de 25-11-9l va
prendre p e r unanimitat l'acord
d'adherirse a la Plataforma Cívica
per l'Autogovern.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIO.—Dimecres dia 15, ex-

cursió al mercat de Sineu. Visita a
Aquacity (dinar i ball, show de llo-
ros i papagalls). Tornada per Cala
Blava i Cap Blanc. Preu, 1.000 ptes.
Inscripcions fins dia 10, de 10 a 12
hores.

FI DE SETMANA A MAGALLUF.—
Divendres dia 31 fins dia 2 de febrer,
a l'hotel Guadalupe Sol. Inscripcions
del 23 al 26. Preu, 5.000 pies. inclusa
estancia i atraccions. El transport es
farà en cotxes particulars.

AGRAYMENT
La LLAR DEL PENSIONISTA

agraeix a l'Ajuntament . de Felanitx
amb especial al Regidor de Festes
l'ajuda rebuda per dur a terme la
festa dels Reis, que foren rebuts per
uns 300 socis, als quals agraim tam-
hé la seva assistència.

Comiat
El passat dia 20, el Collegi de Sant

Alfons dedica un acte de comiat a
Sor Maria Villalonga, que per espai
de cinc anys ha exercit la docència
amb els alumnes de 5'c, així com a
dues persones de la secció de ser-
veis, Na Joana Barceló (cuina) i Na
Dolores Alabarce (neteja), totes
elles amb motiu de la seva jubila-
cio.

A les 12, en el temple de Sant Al-
fons, se celebra una Missa d'acció
de gracies, a la que assisti cl pro-
fessorat i alumnes de 5è i després
al restaurant La Fe de Portocolom
hi hagué un dinar, al final del qual
s'obsequia a les recents jubilades.

Des d'aquestes planes les desitjam
un descans molt plaent.

Capella Teatina
MISSA SUFII•GI

Avui dissabte, la missa de les 7
del capvespre de l'esglesia de Sant
Alfons, sera en sufragi cle Gabriel
Adrover Vicens, familiar d'un mem-
bre de la Capella. Intervencira
aquesta agrupació coral que, al
inal, interpretara el «Liberame

Domine» del P. Capó.
Els Pares Teatins i els compo-

nents de la Capella Tcatina convi-
den els fidels a aquesta Eucaristia.

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
cal.
Informes, Tel. 285112.

NECESITO JOVEN con experiencia
para taller de herrería.
Y UN APRENDIZ.
Informes, Herrería Acirover-Roig,
C.B. Carretera S'Horta-Porto-Co-
lom.

vida social
BODES DE PLATA

MATRIMONIALS
Dilluns passat, festivitat de l'Epi-

fania del Senyor, celebraren les
noces de plata matrimonials, els
nostres ben volguts companys Se-
bastia Capó Company i Margalida
Bonet Rigo, de S'Horta.

Amb tal motiu, a les 12 del mig-
dia, en companyia dels seus fami-
liars i amics, es reuniren en una
missa d'acció de gracies que conce-
lebraren a la parròquia de Sant Isi-
dre el rector Mn. Miguel Serra, l'ex-
rector Mn. Andreu Sbert i el diaca
Guillem Feliu.

Després, al saló parroquial, tots
junts de bell nou, compartiren la
taula.

A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Capó-Bonet, hi afegim
Ia nostra més cordial. Que per
molts anys.

NECROLOGIQUES
El passat d:a 18 de clesembro, des-

cansa en la pau (le Den a Felanitx,
a l'eclat cle 78 anys, despres de veu-
re's confortat amb els sagraments,
D. Rafe! Bennasar Barceló. I.D.V.

Reiteram la nostra condolencia
als seus familiars i d'una manera
especial a la seva esposa D. Mag-

dalena Bennasar i germana D.
Francisca.

Dilluns dia 23 de desembre, en-
trega l'anima a Déu a Felanitx, a
l'edat de 83 anys, havent rebut els
sagraments, D. Gabriel Adrover Vi-
cens. D.e.p.

Enviam la nostra més sentida
condolência als seus fills D. Cosme
i D. Joan, filles polítiques, nets, ger-
ma i als altres familiars.

El passat dia 30 de desembre, en-
trega l'anima a Deu als 44 anys,
després de 'eu re's confortat amb
els sagraments, En Jaume Adrover
Alonso, des Rafal. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial als seus germans Magdalena,
Margalida, Francesc, Pilar, Vicenç,
M.» A. del Rosari i Miguel.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Dema diumenge, a les 4 dels cap-

vespre, exposició solemne del San-
tíssim i tandes de vetlla per a les fa-
milies associades a la Visita Domici-

les 6'30 rosari i exercici a
la Sagrada Familia, benedicció del
Santíssim i reserva.

7, Missa solemne que presi-
dira el P. Antoni Oliver, qui clira la
hornji ia. Cantarà la Capella Teatina.

Cade neereatiu
Junta Seneral Ordinària

Es convoca als sods a la junta general ordinaria, que tindra
lloc demà diurnenge dia 12, a les 15 h., sota el següent ORDRE
DEL DIA:

- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
- Aprovació ciel balanç de 1991.

Elecció de President i carrecs directius.
- Precs i preguntes.

Felanitx, 8 de gener de 1992
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LES FINANCES DE L'ESGLÉSIA
LOCAL

Sr. Director:
El dia de cap d'any, despres de

Ja missa, a la parr3quia ens varen
comunicar el movimcnt demografic
i les entrades i sortides econOmi-
ques que han tingut durant l'any
passat. Vull dir que vaig quedar
sorpresa i sobre tot preocupada
Ia ,petita quantitat de doblers que
ha mogut la parròquia de Felanitx
dins l'any 1991. Sols uns dos mi-
lions de pessetes han estat les en-
trades ordinaries de tot l'any.

Crec que això és preocupant i
vull fer una rei lexió en veu alta ja
que . estic segura que molts dels
creients felanitxers no som lo sufi-
cientment conscients de que la nos-
tra aportació econômica a l'Esglé-
sia es ridícula.

Tots sabem que amb uns anys l'e-
conomia ha evolucionat de forma
molt rapicla. Lo que fa uns vint
attys. valia u, ara val mil; però als
cristiansfelanitxers la seva aporta-
ció «a la bacina» segueix essent la
mateixa de fa vint anys. De let, si
vos fixau bc , . lo que predomina dins
Ia bacina són les monedes (le cins i

pessetes.... I avui en dia

a ningú clones aquesta miserable
quanti:at, ni tan sols a un nin pe-
tit.
I l'Esgksia t 	unes necessitats

materials que si que han evolucio-
nat amb el pas del temps: ha pujat
l'electricitat, la neteja, la cera, les
reformes necessaries, amb una pa-
raula, tot.

Just que cada creient practicant
donas a la parròquia una hora del
seu sou setmanal, i crec que no és
dernanar massa, l'economia de la
nostra església local (pensau que
l'Esgksia som tots els creients),
canviaria de cap a peus. Qualcú di-
rà, aper3 que diu aqueixa?». Jo,
amollar cinc-centcs pessetes a la ba
cina cada setmana! I per altra part,
no es veritat que la majoria de les
persones que acudim regularment a
rni3sa cada setmana ens gastam ale-
grement aquesta quantitat per anar
al cinema, «fer un vermout», o com-
prar una revista...?

Cal fer una reflexió urgent i se-
riosa j , sobre tot, posar la nostra
almoina a to amb el temps que vi-
vim.

L.O.

UN GEST EXEMPLAR
DEL NOSTRE AJUNTAMENT

Arnie Tomeu:
En el número del FELANITX de -

dissabte passat vaig llegir que el
nostre Ajuntament havia pres l'a-
cord de destinar «un petit percen-
tatge del pressupost per ajudar als
païsw del Tercer Men». Com a fe-
lanitxer vull expressar des de les

columnes del setmanari la meva
p:n-sonal satisfacció per aquest gest
de solidaritat amb eis pobres, un
gest que honora no sols al nostre
batle i als nostres regidors, sit-16 a
tota la ciutat que representen, i
que hauria de ser per a tots nosal-
tres fclanitxers un exemple a imitar
i un estímul per no defallir mai en
la tasca d'aconseguir un món mes
just i més fratern.

Els pobles màrtirs del Tercer
Mún sen el gran escàndol del nos-
tre segle i fa goig de comprovar que
el nostre consistori n'ha estat cons-
cien t.

F. Riera

NECESITO PROFESOR de guitarra
clásica. Horas a convenir.
Informes, Tel. 582869 (noches).

SE ALQUILA PISO céntrico con co-
chería. Con referencias.
Informes, Tel. 582470.

VENDO SOLAR en Porto-Colom.
Urb. Cas Corso.
Informes, Tel. 580133.

SE OFRECE MUJER para limpiar
chalets.
Informes, Tel. 583378.

VENDO PLANTA BAJA fachada a 2
calles. 2 bafios, comedor, 3 habi-
taciones. Sin corral. Zona Parque.
Precio 7.800.000 ptas.
Informes, Tel. 583085.

LLIBRES

«latinde naci6 CristUall
Coión? d'Onofre Vaquer
Benn5sar

L'Editorial «El Tall» que dirigei-
xen Josep Juan i Lleonard Munta-
ner, acaba de treure un nou títol de
la collecció «El calaix d'El Tall», del
clue n'es autor el nostre paisà Ono-
fre Vaguer Bcnnassar, doctor en
Histôria.

Onofre Vaguer en aquest llibre
aborda el tema a partir de les va-
riables caracteristiques de l'Almirall
que puguin tenir relació amb el seu
origen (el cognom, la condició d'ex-
tranger a Castella, la de convers, co-
ncixedor del català i desconeixedor
de l'italià, la possible data de naixe-
ment) i del contrast d'aquestes va-
riables amb les diverses teories for-
mulades.lins el present, en colegeix
Ia seva inconsistència. Per altra ban-
da l'analisi del llenguatge del des-
cobridor —amb molts de catalanis-
mes— i l'aparent influència de Ra-
mon LluIl i la cartografia mallorqui-
na, així com un seguit de personat-
ges que envolten l'Almirall, poden
fer pensar en la possible descendèn-
cia mallorquina de Colom.

Aquest es cl tema que aborda Ono-
fre Vaguer en aquest llibre de 90
pagines que acaba d'aparèixer.

TENGO COCHERIA para alquilar
en C/. Rector Planas, 52.
Informes:, Tels. 580283 y 825039.

Introduce la pasión en t U vida.
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases mós la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

VERSIONES CILINDRADA
(cc)

ROT. MAX.
(CV.)

VEL MAX
.(Km1h.)

AC/ LE RACION
 0 	 100 Kmlh.

(Leg )

CONSUNO
o 90 KmIh.
0/100 Krn )

UNO 45IS 3/5 p. 999 45 145 17,00 4,60 14,30
UNO 60 S 3/5 P 1 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA ■ • Sp, I 372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX i.e. 3/5 p. 1.372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i • 3 p. 1 372 118 204 7,70 5,80
UNODIDS 3/5 p 1.697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. ¡JØÄJJCarrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDEP
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Any not' vida nova. Ilan pas-
sat les Festes. Crec 'que be; dins lo
que cap. Encara no -s'har; notat 771aS-

sa canvis, et; productes no han fet
• la pujada esperad,a;per tot caurà
prest o tard... La cavalcada dels
Reis Màgics ha estat engttany minor
que altres anys, pens que s'ha notat
la met d'En Bernat... Unes festes
I redes, Més a Felanitx perquè els
bars I locals I cassinos han tancat
prest, sense pensar amb la clien-
tella; no així al .Port on els fins de
setmana, vigílies i dies de festa hem
comptat ami) 'tota la «moguda» de
la jovenesa, concentrada especial-
ment al carrer Assumpció, ha estat
massa...

• El próximo día 16 marchan de
nuevo para MADRID cl grupo fela-
nitxer «INTERMINABLES» con la
sana intención de «pulir» su nuevo
disco que pronto irrumpirá en el
mercado con muchas posibilidades
de escalar puestos de privilegio en
el «Hit-Parade» nacional, ya que
cuentan con el respaldo de una co-
nocida compañía discográfica.

• Hasta que no lo vea no lo
creo, pero parece que la cosa va
en serio. ¿Rescuerdan aquel inefa-
ble semanario titulado «FELANITX
SPORTIU»? Pues podría volver a
salir a la palestra. Al parecer hay
un anónimo capitalista dispuesto a
costear los gastos de los primeros
números, con la condición indis-
pensable que se respete al máximo
el espíritu inicial, con sus inconta-
bles faltas de _.ortografía —record
mundial— y sus i numerables gaza-
pos. Al frente ¡cómo no! el no me-
nos inefable JAUME «RAOLL» que
contaría con colaboraciones dc la
talla de MARINO y «MOIXET», y
hasta un servidor si se tercia.

• Sera el próximo día 24 cuando
tenga lugar la próxima «TERTULIA
FELANITXERA» cn «LA PROTEC-
TORA». El tema elegido —como ya
hemos adelantado en anteriores
clones— sería el «MAL BOÇI» (MAL
DE OJO). Espero darles más deta-
Iles la próxima semana.

• A punto de finalizar la I . a fase
del «V TORNEIG DE TRUC ILLES
BALEARS» hay que resaltar el ex-
traordinario ambiente que existe
estos días en el bar «S'ABEURA-
DOR». ¡Hasta siete mesas de tra-
wlers contabilizamos!

• Hasta el 19 de enero EXPONE
a «SA TORRE DE SES PUNTES»
un pintor como la copa de un pino
y que no voy a descubrir, se trata
dc ANDREU LLODRA. En esta oca-
sión viene presentado por nuestro
buen amigo el director de la re-
vista «Perlas y Cuevas» RAFEL
FERRER. Ahora este original artis-

ta nos sitúa el hombre en extraños
paisajes, víctima de unas maguiave-
licas cartas que van perdiendo su
valor, «espadas», «oros», «copas» y
«bastos» cobran vida y...

• El pasado día 4 la CORAL DE
FELANITX ofreció un magnífico
ccncierto en el CIRCULO RECREA-
TWO», que reunió a una gran can-
tidad de socios.

• Otro grupo musical que se
prepara para clar el aldabonazo este
verano es .«CROIX», con su forma-
ción ampliada. Ya dio buena medi-
da de sus posibilidades en una ac-
tuación que tuvo el pasado día 3 en
SANT LLORENÇ, concretamente en
«ES GARATGE».
a En PORTO-COLOM hay cierto

ambiente a tener en cuenta los fi-
nes de semana, no es de extrañar
pues que «MAIQUEL'S PUB. y
«SPEED» hayan realizado impor-
tantes reformas para atender a esa
numerosa clientela, ni tampoco que
«SES PORTADORES», el restau-
rante de Pere y Tomeu, hayan
aguantado el tipo, .ya digo, que am-
bicntecillo hay dentro lo que cabe.

c• Como ya saben nuestro com-
pañero, COLAU BARCELÓ conferen-
ció el otro día sobre «EL MEDI
AMBIENT I LA GUERRA DEL
GOLF». Desgraciadamente yo no
pude asistir, pero me dio cierta gri-
ma que los medios de comunica-
ción no se hicieran el eco que me-
recía este tema/s. Colau arriesgó su
vida para conocer la problemática
«in situ». Las consecuencias de esta
guerra son y serán más graves de
lo que muchos piensan.

• El pasado lunes tuve la opor-
tunidad de charlar largo y tendido
con JOAN MANEL CH ILET antes
que regresara a BARCELONA a
continuar sus estudios de interpre-
tación. Aprovecho esta ocasión para
darle ánimos, ya que la meta pre-
vista no es fácil.

• No era broma, no. Parece que
esta serie policíaca con TOMEU
PENYA de protagonista va en se-
rio. De momento tanto Tomeu co-
mo GASPAR SABATER (como guio-
nista) están de acuerdo. ¡Ahora
sólo falta que las TELEVISIONES
LOCALES se pongan a tiro!

• ¿L ey e r on Ias inocentadas?
Pues no lo cran tanto porque algo
les cayó a los del ATCOS. PORTO-
COLOM, una subvención menor,
pero algo es algo, más si se sabe
que las areas de nuestro Consisto-
rio estan llenas de telarañas. Por
otra parte tendra entrenador el
C.D. FELANITX, si no es TAULER
sera RAMOS ¡digo ye), vamos! En
cambio lo (le MESTRES ya lo veo
más difícil...

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASI
EDITORIAL RAMON LLULL.

Chimeneas
CONSTRUCCION DE
CHIMENEAS de obra y mon-
taje de cualquier otro tipo.

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor dc Santueri, 331

Tel. 824800.
PORTO-COLOM

RESULTATS:
Iniciació Regional.
I Trofeu dels Reis d'Alcúdia:
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 2 -
CLUB ATLETISME D'ALCUDIA, 0
CULB ATLETISME D'ALCUDIA, 0 -
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 6
Benjamins Regional:
APA COL. ST. ALFONS A, 5 -
CLUB ATLETISME ALCUDIA A, 0
APA COL. ST. ALFONS A, 9 -
CLUB ATLETISME ALCUDIA A, 1
CLUB ATLETISME ALCUDIA B, 2 -
APA COL. ST. ALFONS B, 2
APA COL. ST. ALFONS B, 1 -
CLUB ATLETISME ALCUDIA B, 3
Alevins Regional. I Trofeu dels Reis,
,(Boutique Las Palmeras»:
APA COL. ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS, 7 -
COL. JOAN VENY (Campos), 3
St� niors 2 Regional:
CONS. CALDERON-FELANITX, 3 -
BOUT. AQUARIO'S (Campos), 3

Esplendida setmana pe I Futbo-
let Escolar felanitxer. Nombroses
victòries dels equips inferiors i pe-
tita millorança dins el seu joc. Des-
pres de les vacances els equips tor-
nen emprendre els entrenaments, ju-
gant els trofeus de Reis, uns Reis
Màgics que ens han portat uns mag-
nifies regals.

Començant pels més petits, Inicia-
ció Regional, guanyaren fàcilment el
ler. Trofeu de Reis «Ciutat d'Alcú-
dia», davant un rival molt jovenet.
Els jugadors dirigits molt be per
Joan Mas guanyaren de 0 a 8. Cal
esmentar l'entrega i l'esforç d'a-
quests petits jugadors, que ahir di-
vendrcs havien dc començar la lliga
enfront de l'histèric rival del Colle-
gi Montision de Ciutat.

Jugaren: Martinez, Maldonado,
Ferrero, Hayo, Illescas (7 gols), Jua-
nito (1 gol), Vidal, Lluís i Cerda. En
Juanito s'emporta el trofeu del 2on.
golejaclor del Torneig i M.A. Marti-
nez cl de porter menys golejat.

Els Benjamins de Regional tingue-
ren a Alcúdia una immillorable ac-
tuació. Els allots entrenats per Xesc
Blanco doblegaren al seu adversari.
Per part dels dos equips fekinitxers
A i B Jugaren: J. Blanco, X. Blanco,
Ismael, Cañas, Bel, Manresa, Caro-
lina, Raimundo, T. Barceló, P. Bar-
celó, Colau, Covas, Cherna, Obrador,
Kiko i Garcies. Els golejadors foren
Ismael Alvarez (9 gols i ler. Trofeu

golejador), T. Manresa (2), J.M. Ca-
ñas (2), J.M. Cira (2), Colau (1), i
la femina Carolina (1). El porter J.
Blanco guanyà el tract' pci mi-
nor porter.

La classificació final queda així:
Ir. APA ST. ALFONS A 4 punts
2n. CLUB ATL. ALCUDIA A 3 punts
3r. APA ST. ALFONS B 1 punt
4t. CLUB ATI.. ALCUDIA B 0 punts

El partit del Alevins de Regional
fou jugat força b0, quasi tot l'encon-
tre amb jugadors de reserva. Els fe-
lanitxers dominaren per complet i
crearen moltes jugades amb oca-
sions de gol. L'adversari campaner
fou clirigit pet nostre paisa Jaume
Nicolau. Jugaren: Juanjo (2), Villa-
nueva (3), Vicens (2), Eva (3), Fon-
tanet (3), Maimó (2), Domingo (2),
Toni (2), Muñoz (2), Adrover (2),
Ramon (2), Alberto (2) i cl benja-
mí debutant J.M. Cañas (3). Els
gols foren de Villanueva (3), Domin-
go (2), Alberto i Fontanet.

Ahir divendres els Alevins de Pro-
moció que entrena Antoni Prohens
s'enfrontaren al Col. de Lloret en un
partit amistós.

Els Seniors de 2.a Regional empa-
taren a 3 en un partit de rivalitat
comarcal on l'arbitre no fou de lo
milloret. Jugaren: Galmes, Gundi,
Campos, Javi, Cano i Pepe. Els tres
gols els marca Javi Muñiz darrer fit-
xatge dels «Calderons».
PROPERA JORNADA:

BENJAMINS: Avui dissabte,
Camp d'Esports Sa Mola, a les 10 h.
APA COL. ST. ALFONS - COL. MON-
TISION A.

ALEVINS: a les 19 h. APA COL.
ST. ALFONS - COL. PEDRO POVE-
DA.

LO MILLOR: Els trofeus guanyats
a Alcúclia, que podeu admirar a la
Pel. Kiska. I la bona organització de
Paco Campilla (Alcúdia).

LO PITJOR: L'enveja que varem
tenir tots els seguidors felanitxers
(un centenar) en veure el Pavell ó.
d'esports d'Alcúdia. Esperam tenir
el nostre aviat.

Escritt: Marino Talavante

III Liga de invierno
La última jornada de esta Liga

originó los siguientes resultados:
JUEVES 2-1-92

BAR REDOS, 6
CLASIFICADOS X, 4

THE PAKS, 5
RTE. CA'N GUSTI, 4
(Passa a la pall. ;-)

Futbol Sala

Els Benjamins i iTevins di. goanyen es
trains de Reis

Abónese a CANAL -I-
en Electrodomésticos A. MATAS

C. Hospicio, 22 - Tel. 581824 	 FELANITX
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BASQUET
1

E rot enen totes les competicions

Aceptable entrada en «Es Torren-
16». En las gradas el Alcalde Miguel
Riera, el concejal Toni Nadal en
compañía del entrenador Rafael
Ramos, que se perfila como proba-
ble nuevo «mister» del equipo lo-
cal.

FELANITX: J. Roig, Gelabert,
Borrás, M. Roig, J. Aznar (Pons),
Colau, Leandro (Artigues), Nico,
Alfonso, Teruel y F. Aznar.

ARBITRO: Perez Díez. Bien. Mos-
tró tarjetas amaitillas • a M. 'Roig,
Borrás, Puigserver, Catalã y a
J. Aznar (dos).

GOLES: 0-1, min. 1; Fuster. 0-2,
min. 17; Puigserver. 0-3, min. 52;
Fuster.

COMENTARIO: El Felanitx, que
sigue acumulando bajas, se mostró
impotente ante el líder, que pudo
jugar con toda comòdìdad ya que .
contó con el marcador a su favor
desde el principio del partido. Para
colmo de desgracias, Teruel fallú un
penalty. A significar como posible
nuevo entrenador del Felanitx al
conocido Ramos.

MAIKEL

III Liga de Invierno
(Ve de la pàg. 6)

SABADO 4-1-92
BAR CA'N MOIX-EST. S'OLIERA, 1

BAR CA'N BLANCO, 5
ESPORT ENERGY, 4

CONS. SURESTE SIMARRO, 4
CONS. MIÑARRO, 3

CASA EXTREMEÑA,
Otra jornada muy interesante en

cuanto a fútbol y resultados. Cabe
destacar el buen partido disputado
por los equipos BAR ES REDOS y
CLASIFICADOS X, consiguiendo el
resultado a favor el equipo que más
méritos hizo. El otro partido tam-
poco desmereció dando .una . leccián
de buen fútbol y dándose la cir-
cunstancia que el único equipo im-
batido RTE. CA'N GUSTI dejó de
serlo por los componentes del equi-
p() THE PAKS.

Los partidos restantes fueron:
CA'N MOIX-ESTANC SOLIERA y
BAR CA'N BLANCO. La balanza se
inclinó a favor de Nis CONCAR-
R INS, per su mayor erect iviciad
ante el marco.

ESPORT ENERGY - CONS. SUR-
ESTE: SIMARRO, la nota destaca-
He rue el fuerte ritnio impuesto
pc.r los clos equipos y los duros en-
contronazos, sucediéndose muchas
alternativas en el resultado, pero el
empate final refleja los méritos de
los dos equipos.

CONS. MIÑARRO - CASA EXTRE-
MEÑA, fue algo «descafeinado», de-
bido a que tanto jugadores como
espectadores estábamos demasiado
pendientes del partido ATLETICO
DE MADRID - REAL MADRID, que
se iba a disputar una vez finalizado
el de futbito. EL COMITÉ

PROXIMA JORNADA:
1.a PREFERENTE. — En «Sa Pla-

na»: ANDRATX-FELANITX.
2.. REGIONAL. — En «Sa Lieu-

na»; S'HORTA-ALGAIDA..
«Camp Municipal»: MONTAURA-

CAS CONCOS.
3.a REGIONAL. — «Es Torrentó»:

ATCOS. PORTOCOLOM-SON CLA-
DERA.
2.• REGIONAL

CAS CONCOS, 2 - S'HORTA,*
El Cas Concos guanya el derby a

les dues úniques ocasions que crea
i aconseguí una victòria justa. La
primera part ja acaba amb un re-
sultat parcial favorable d'l a 0, gol
aconseguit per Llull en jugada per-
sonal. A la segona meitat el S'Horta
pregué la iniciativa, creant nombro-
ses ocasions de. gol que no quanta-
ren. El S'Horta seguia atacant, per?)
el Cas Concos aconseguí el seu se-
gon gol en un possible fora de joc
del seu ariet Bennasar. Esperem,
que els Reis Màgics hagin arribat i
facin possible una victòria demà diu-
menge a les 15'30 enfront dc l'Algai-
da dins Sa Lleona.
BENJAMINS

SES SALINES, 7 - STIORTA, 1
..EI S'Horta ana a Ses Salines no-

tries amb onze jugadors, ja que tenia
baixes per maialtia i d'altres eren de
viatge. Malgrat això l'equip comen-
çà marcant per mediació d'Antonio
Gonzalez, cosa que no fou suficient
per aguantar tot el partit.

S1IORTA,0 - MONTUYRI, 4
Partit jugat el (lilluns . dematí,_dia

dels Reis, en 'el . qual el S'Horta va
perdre. No se si els nins estaven
cansats per les juguetes deb; Reis o
si es varen colgar tard. Possiblement
es el partit ales dolent que ha jugat
el S'IIorta cri aquesta Riga, sense
crear cap °cask') de gol. També cal
destacar la mala actuació de l'arbi-
tre Vivancos, que deixa d'assenyalar
un ciar penal dins l'àrea visitant
quan el resultat era de 0-1. Esperem
que en propers partits els benjamins
se superin.
JUVENILS

C.D. FELANITX, O - SÓLLER, 9
DESASTRE

Els jugadors locals perderen en el
Terrentó davant un rival netament
superior, que va sebre aprofitar les
nombroses baixes de requip, que fo-
ren cubertes pels cadets.

M.T.F.
BENJAMINS CIM

C.D. FELANITX, 4 - AVANCE,
A LA FI GUANYAREN A L'AVANCE

Per primer cop clins la hist6ria del
C.D. Felanitx Benjamins, es guanya
nl legendari rival AVANCE. Les tres
properes jornades són bastant ase-
quibles pels jugadors que entrena
Nino Simarro.

Jugaren: Cosme, Jose, Simó, Va-
guer, Juan, Nadal, Campos, Sergi,

RESULTATS
Juvenils:
COLONYA POLLENÇA, 	 49
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
Sèniors femenines:
ÓPTICA ABEL/SANT JOSEP,	 70
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 14

COMENTARI
tr Ili carrier' t dos equips disputaren

encontres de competició. Pere) el
descans nadalenc s'ha acabat i retor-
na la marxa a totes les categories.

Els JUVENILS se feren seu un
partit que resulta molt equilibrat.
El Pollenca ana per davant quasi be
tot el primer temps, amb diferen-
cies que mai superaren els 6 punts,
i s'arriba al descans amb 29-25. Ben

-segona part, els felanit-
xers agafaren la davantera en el
marcador i desprès d'un triple de
«Chapi», aconseguiren un maxim
avantatge de 7 punts (40-47, minut
34). Però cinc minuts més tard el
resultat era d'empat a 49. Un ma-
jor encert visitant en els moments
decissius tomba definitivament cl
resultat a favor dels de Felanitx. Ce-
sar Sanchez fou el maxim anotador
(25), però Rafel Boyer va fer el mi-
llor partit des de que es juvenil i,
a més d'altres coses positives, també
anota 16 punts.

Les SËNIORS no podien aspirar a
molt més, si recordam el resultat de
l'encontre d'anada a Felanitx (27-
97). Cal mencionar també que no-
més tingueren 7 jugadores disponi-
hie fi dues d'elles ja estaven elimi-
nades per faltes en el minut 33. Res
que oposar, per tant, a la claríssi-
ma superioritat del conjunt de Ciu-
tat. Els punts foren conseg,uits per
Maria Lladó (6), M. Esteirich (6) i
Azucena (2).

AQUESTA JORNADA
Els sis equips han de jugar altre

copa Felanitx tots ells. El dissabte,
a partir de les 17 h., els cadets ju-
garan contra el Porreres, els juve

-ni s contra l'Español i els júniors
contra el líder Costa de Calvià.

El diumenge l'equip senior mascu-
•í rebra la visita del Son Carri6 i les
femines s'enfrontaran al J. Mariana
dc Sóller (2.a divisió) en el darrer
partit del trofeu Germanes Rullan.
El darrer partit sera el transcenden-
tal encontre en front de l'Español
de 3. a , un equip que tambe Iluita per
la tercera posició del grup.- Respecte
(Vaguest partit, diguem que l'Auto-
cares Grimait te una infinitat de
baixes, cosa que suposarà un fort
handicap.

LARRY CISTELLES

Club de Bàsquet Esport
Es Port
JUVENIL FEMENI.
"FROFEU «JORGE JUAN»

RENAULT PORTOCOLOM, 28 •
ORISBA l'ALMA, 38

Partit jugat a Ciutat amb pèssim

Vidal, Alcolea, Toni (Riera, J. Vicen-
te, Francisquito i Nino). Guts de
Campos ( I ), Nadal (1), i 2 grans gols
de l'estrella i promesa Tomeu

J. Mas

artitratge del Sr. Manzanares, que
només pita dues personals a
l'ORISBA, però tot el que veié i més
del conjunt de l'amic TORRI, qui
no pogué fer res clavant l'equip con-
trari i l'actitud de l'arbitre.

Jugaren, Cati S., M.a del Mar (4
p)), Ana Rosa (14 p), Tirnitat, An-
tònia (2 p), Conxi (4 p), Tun i (2 p),
M.. Scbastiana (2 p) i Cati R.
SLNIORS FEMENINES 2.»
DIVISIÓ INTERAUTONOMICA

RENAULT RTE. PLAZA, 53
SANTA MARIA, 25

EncOntre jugat a les pistes de
l'hotel Las Palomas, amb molt de

espectador. Partit excellent
el jugat per les nines de PERE, en
el qual les contraries no gaudiren
de cap opció.

Jugaren, Maria, Lena (2 p), Car-
men (26 p), Isabel (7 p), Xisca, S.,
Xisca (2 p), Cati L. (14p i 16 assis-
tències) h Antònia S. i Tuni (juve-
nils).

RENAULT RTE. PLAZA, 58
LA SALLE PALMA, 26

Jugat a Portocolom davant un
públic nombrós i amb molt bon
temps.

Es juga sense cap tipus de pro-
blcma i el partit va permetre l'ali-
neació ' ,de bastantes jugadores de
l'equip;juvenil que, per cert, ho fe-
ren molt be. Bon contratac de la
ma de CATI, que cada cop du l'e-
quip a:: més bon terreny. Esperem
que cl:conjunt no afluixi i vagi sem-
pre a més. Anim PEDRO, l'afició es
amb tu.

S'alinearen, Maria, Lena (4 p),
Carmen (12 p), Isabel (12 p), Xisca
S. (3 p), Xisca, Cati L. (27 p) i les
juvenils Cati R., Antònia S., Ana
Rosa, M.. del Mar i M.a Sebastiana.

Trot Felanitxer
El passat dia de Reis es disputà

Ia classica diada a l'hipòdrom ma-
Tnacorí, que estava pie de gom en
gom.Volern destacar els dos trotons
felanitXers LANZARINA i NACHI-
TO.

Class,ificació:
I r. MUTINE
	

l'26"02
2n. LANZARINA
	

l'26"06
3r. MARAVILLA MARE

	
1 '26"06

4t. NACHITO
	

1 '26"07
J. Mas

TRASPASO NEGOCIO reparación
de ZAPATOS. Pleno rendimiento
o VENDO maquinaria y !merra-
in ien las.
Inf.: Tel. 827299

VENDO CASA en Felanitx.
En Son Suau, eon 1000 in. terreno
Inf.: Tel. 581.123

■•■•■• 	

VENDO FORD FIESTA PM-T.
150.000 ptas.
Informes, Tel 657389 (Paco, horas
de oficina),

I FUTBOL
La PREFERENTE

¡il C. D. Felanitx, «groggy» desde ei primer
minuto, fu un juguete en manos del líder!

Felanitx, O - Esporles, 3



C. Sol, 4

1:) trw

Tel. 582426

DESCOMPTES DEL
20 °° al 500

o

CAMPIONAT DE BALEARS DE 	 Magdalena, que resulta molt empi-
60 I 1.500 METRES 	 nat.
EXIT DE L'OPEL	 Aquests foren els resultats:

El dissabte dia 28 es celebra a 	 Categoria Senior masculí (11 kilõ-
Ciutat el Campionat de Balears 	 metres).—Paco Algaba lloc n.° 12
guncs proves en pista, el Club feia- amb 42'.
nitxer va participar i obtingué molt 	 Miguel Nadal, n.° 18 amb 44'.
bons resultats: 	 Categoria Senior femení (6.700 me-

Categoria pre-veterans (1.500 m.): tres).-1.. M.. Antònia Caldentcy
Campió Paco Algaba amb 4'43. 	 amb 30'.

Categoria veterans A: 2on. Fran- 	 Categoria Veterans A.—V íctor
cisco Páramo amb 4'49. 	 Martinez, 8 classificat amb 26'22.

3r. Joan Tur amb 5'05. 	 Categoria Veterans C.—Sebastià
41- Victor Martinez amb 5'20. 	 Adrover, 2n classificat amb 27'.

Patronat Local de Música

Cicle musical de Nadal
Missa i concert

Coral Juvenil de Felanitx
Coral de Felanitx

ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL DE FELANITX
DIUMENGE DIA 12 DE GENER, A LES 8 DEL VESPRE

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyi.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX] MANACOR

SE OFRECE CHICO con carnet de TENC PER LLOGAR PIS al carrer
1.a especial. 	 31 de Marc, 21.
Informes, Tel. 827145. 	 Informació, Tel. 825247.

Atención comarca Felanitx
y pueblos alrededores

SELECCIONAMOS PERSONAL
OFRECEMOS:
- Formación continuada por parte de la empresa.
— Trabajo organizado en equipo.
— Ingresos mínimos mensuales de 70.000 ptas. una vez superado

el período de formación.
— Posibilidad de promoción dentro de la empresa en corto pe-

ríodo de tiempo.

REQUERIMOS: O 	 •
— Personas de 18 a 35 'años de edad.
— Deseo de trabajar y constancia.
- Dedicación exclusiva.

INTERESADOS: Presentarse en C/. Peral, 7, entresuelo 1.° puer-
ta (junto a Sa Bassa) Manacor, de lunes a viernes de 9,30 a 13
horas. Atenderá Srta. Suau.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 , (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22,1° .FELANITX

8	 FELANITX

Coon s a la Sala Y. ATLETISME
AO- itqz-r, ,

Go El C.D. Felanitx estrena nou
mister, cl conegut j veterà RAMOS.
Esperam que el,Canyi es noti i por-
ti al «Fela»per rNks bon camí que
l'anterior ; s ve•n1a,4[ue.,•1'entrena.

• El p. ¡Iivc'es,ports . d'Alcúdia
es vestí dei ,ga)a.,Prpp d'un centenar
de felanitxers ès .desplaçaren alla
per animar" eis equips d'iniciació i
benjamí, que - tornaren carregats de
trofeus i regals.

• Rebem notícies del CLUB TAU-
RINO, que té la seva seu al Bar In-
dustrial. El seu president, Toni Asen-
si ens comunica que d'aquí ã unes
setmanes es disputara . l'esperat . cam-
pionat de TRUC.

• Després de les ressacp44 nada-
lenques la gent ha tornat al Port, i
naturalment han visitat SPEED. Tot
un exit pel seu propietari. Enhora-
bona.

• Sentim molt /a porcada feta
per qualque gambirot, que la setma-
na passada rompia una de les pre-
ciades obres de Jaume Mir.

• El jugador del S.E. CAS CON-
COS, Pascual Hernandez «Juanete»,
ha estat sancionat durament per la
Federació, privant-lo de jugar du-
rant tot un any.

M2

SE ALQUILA LOCAL de 130 m 2 en
Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 (de 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).

DESCANSAREM UN POC
Aquesta setmana hem jugat amb

les juguetes noves i no hem tengut
temps d'escriure res de l'Ajunta-
ment i sabem que aquest pot esscr
un regal que hi haura qui ho agrai-
rà; es el nostre regal dels Reis i,...
parlant de Reis, el fet de l'arribada
dels Reis a Felanitx ens ha animat
molt, a la fi hem vist un gest digne
d'esmentar perquè Os el primer gest
no forçat que demostra que tenim
un Govern difercnt al de l'any pas-
sat: els Reis han arribat per Porre-
res. Ens hem alegrat moltíssim, ja
era hora!

Agraïment
La família Adrover-Alonso,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Jau-
me Adrover Alonso i en la im-
possibilitat d e correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/. Onofre Ferrandell.
Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-
Colom.
Informes: TTel. 824184 (de 19 a
21 h.).

CURSA' DE SAN SILVESTRE,
INCA 91

BONA ACTUACIÓ
La prova es celebra el darrer dia

de Pany i hi participarem amb la in-
tenció de tenir un bon i saludable
futur. A pesar de que segons la cate-
goria es partia de diferent lloc, l'ar-
ribada per tots era el Puig de Santa

	El passat divendres cija 27 de de- 	 Categoria veterans C: Campió Se-
sembre tingué bloc en el Café del bastia Adrover amb 4'51.

	

Mercat, una reunió del Club amb la 	 Molts d'exits per a un Club mo-
intenció de reafirmar i consolidar al- dest corn el nostre.
guns aspectes. Entre d'altres la do-
ble filosofia tant de caracter com-
petitiu com recrcatiu dels nostres
components. Es repartiren alguns
càrrecs i es decidí que el Club esta-
rà obert a qualsevol persona local i
de les ruralies dc Felanitx. Actual-
ment son 26 els components del
Club.

Club d`Ltietisme Opel Felanitx




